
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação Cultural Moinho da Juventude é uma 

organização sem fins lucrativos situada no bairro Cova da 

Moura. 

 Fundada por um grupo de moradores, o Moinho existe desde 

1984 e é consagrada, entre muitas outras coisas, pelos seus 

diversos projectos na área da formação e apoio a crianças e 

jovens do bairro. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

À semelhança do ano passado, em vez do envio de postais e 

lembranças aos seus clientes, a ECONOMAX decidiu reverter 

esse valor em favor de quem mais necessita. 

A instituição este ano escolhida foi a Associação Cultural 

Moinho da Juventude a quem oferecemos computadores, 

auriculares com microfone e câmaras. 

Reiteramos o nosso agradecimento a todas as empresas que 

colaboraram com a ECONOMAX durante o ano de 2010 pois 

permitiram a realização desta acção de Natal. 
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Porquê o Moinho da Juventude? 

Após uma curiosa visita á realidade do bairro da Cova da 

Moura e associação Cultural Moinho da Juventude, a qual 

aconselhamos vivamente, ficámos extasiados pela 

organização e multiplicidade de actividades que esta 

oferece às crianças, jovens e até adultos deste bairro. 

Visitámos, entre muitos departamentos, a sala de 

informática que funciona e recebe, por horários previamente 

estabelecidos, não só as crianças do ATL do Moinho mas 

também jovens e adultos da comunidade. 

Foi nos explicado pelo formador da sala o quão importante 

é para as crianças, a partir dos 4 anos, ter uma 

aproximação com os computadores, o saber ligar/desligar, 

os jogos didácticos e até o que é e como fazer pesquisas na 

internet. 

Alguns dos computadores da sala já estavam obsoletos 

pelo que achámos que seria importante a sua substituição, 

assim como a compra de auriculares com microfone e as 

web cam´s, inexistentes até à data, para que possam fazer 

os seus trabalhos da escola e ainda comunicar com os seus 

familiares em Cabo Verde, Angola, etc. 

 

 

 

 

Além do esplêndido trabalho que efectua na melhoria das 

condições de vida dos seus habitantes, esta Associação 

promove a ocupação dentro do bairro com a criação de 84 

postos de trabalho a tempo inteiro em desempenho conjunto 

com mais de 40 formadores/técnicos e voluntários. 

Visite em http://www.moinhodajuventude.pt/ 

 

Homero Vieira com Lieve Meersschaert 

coordenadora geral da associação, que iniciou este 

projecto há alguns anos na sua própria casa. Este 

começou apenas com uma criança e foi aumentando 

até um número significativo. 

O Moinho da Juventude é extremamente importante para que 

estas crianças possam ocupar o seu tempo com estas 

actividades e não enveredar por maus caminhos.  

Recentemente foi doada á associação uma casa no bairro 

para que possa por em funcionamento alguns dos seus 

projectos nomeadamente o “Pulo” que tem por objectivos a 

criação de proximidade e fortalecimento da relação 

pais/filhos e revelar que a brincar se pode aprender.  

Para este fim seria essencial a recolha de livros infantis, 

material escolar e de tudo o que uma casa nova precise. 

Se tiver oportunidade a ajuda é preciosa para esta 

associação! 

 
Fomos recebidos ternamente com uma música cantada 

pelas crianças.  

Já irrequietas foi um pouco difícil tirar uma boa 

fotografia. 

 
Homero e a colaboradora da ECONOMAX Patrícia a 

abrirem o equipamento que estava a ser montado. 

 
As primeiras experiências nos seus novos computadores. 

http://www.moinhodajuventude.pt/


 

 Desejamos a TODOS um feliz Natal e um Próspero 

Ano Novo. 

Boas festas! 


